Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 21 de setembre de
2017.
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. Alcalde
Alfred Blanch Farnós, assistida per la Secretària acctal., essent les dinou hores i trenta
minuts del dia 21 de setembre de 2017, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern
Local.
Assistents:


Alcalde: Sr. Alfred Blanch Farnós



Regidors: Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1.

Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 07-09-2017.

2.

Aprovació, si s’escau, relació de factures.

3.

Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.

4.

Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva de les obres “Remodelació d’un tram del carrer
de la Victòria Fase I – Etapa C”.

5.

Acceptació, si s‘escau, subvenció del Departament d’Ensenyament per al sosteniment de
l’Escola de Música.

6.

Aprovació, si s’escau, sol·licitud subvenció a la Diputació de Tarragona.

7.

Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en
relació amb el projecte de servei comunitari.

8.

Peticions vàries.

9.

Assumptes diversos.

10. Torn obert de paraula.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 07-09-2017.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures
Vista la relació de factures amb assignació pressupostària, la Junta de Govern Local
acorda per unanimitat aprovar la relació de factures núm. 27 per un import de dinou mil
set-cents euros amb noranta-dos cèntims (19.707,92 €) i que comença amb la de Herraiz
Maquinaria ICA, SA corresponent a junta rodona reg, per import de 1,02 € i finalitza amb
la de Corporción Alimentaria Guissona, SA, corresponent a menjar casal d’estiu, per
import de 15,41 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de la següent llicència d’obres
a:


S. B. M., llicència municipal per construcció de magatzem amb modificació
d’estructura, al carrer Girona núm. 26. Exp. 51/2017.

4. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva de les obres “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase I – Etapa C”.
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 3 d’agost de 2017,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra "Remodelació
d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa C".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
M i J GRUAS, SA.
Obres Vent i Sol 2010, SL.
Covan Obres Públiques, SL.
EXXAVER, SL.
CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
Excavacions Vives Anguera, SL.
SERVIDEL, SLU.
Regimovi, SL.

Preu exclòs IVA
156.083,15
150.261,00
142.231,00
167.305,04
160.075,67
135.175,00
139.934,68
140.000,00

IVA
32.777,46
31.554,81
29.868,51
35.134,06
33.615,90
28.386,75
29.386,28
29.400,00

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules
regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador
Excavacions Vives Anguera, SL.

Preu exclòs IVA
135.175,00
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Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 7 de setembre de
2017, va formular requeriment a l’empresa Excavacions Vives Anguera, SL, per tal que
presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a
l’article 64.2 del TRLCSP, i d’haver constituït la garantia definitiva per import de 6.758,75 €,
equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA).
Atenent que en data 19 de setembre de 2017, l’empresa indicada, ha constituït la garantia
definitiva mitjançant aval bancari i ha presentat la documentació requerida per l’adjudicació
del contracte, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase I – Etapa C " a l’empresa Excavacions Vives Anguera, SL, en les
següents condicions:





Preu: 163.561,75 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 4 mesos.
Termini de garantia: 12 mesos.
Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives i a
l’oferta presentada per l’adjudicatària.

SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del
corresponent contracte.
TERCER. Aprovar la devolució de la garantia provisional dipositada pels licitadors.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i
urbanisme i Intervenció de fons.
5. Acceptació, si s’escau, subvenció del Departament d’Ensenyament
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a atorgat a
l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per al sosteniment del funcionament de les
Escoles de Música i/o Dansa de titularitat de les corporacions locals, per al curs 2015-2016,
per un import tres mil cinc-cents divuit euros (3.518,00 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, per import de 3.518,00 €, per al sosteniment del funcionament de
l’Escola de Música de titularitat municipal, per al curs 2015-2016.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.
6. Aprovació, si s’escau, sol·licitud subvenció a la Diputació de Tarragona.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 14 de juliol de
2017 va aprovar la convocatòria de les subvencions del Programa de suport als centres de
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2016-2017.
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Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a centres de primer cicle d’educció
infantil de titularitat municipal pel curs 2016-2017, a la Diputació de Tarragona.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins el del
procediment per a la concessió de subvencions del Programa de suport als centres de primer
cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2016-2017, per al manteniment de la llar
d’infants Les Beceroles, per un import de 26.985,00 €.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
7. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Santa Bàrbara en relació amb el projecte de servei comunitari.
Atès que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure entre
l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de
Secundària Obligatòria com un instrument per desenvolupar la competència social i
ciutadana. El Servei Comunitari esdevé un model en el que l’aprenentatge millora el servei
a la comunitat i el servei dóna sentit a l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet a
l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la seva millora, promovent així
l’educació en valors i el compromís cívic.
Atès que l’apartat 2 de l’article 16 del decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, preveu que el servei comunitari és de
caràcter obligatori.
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’entitat Ajuntament de Santa Bàrbara
volen afavorir la generalització del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de
Secundària Obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva
trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en
l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de
la comunitat.
Atenent que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta
educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol
projecte ben articulat.
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara orienta el seu treball com un procés per a la
millora social en el seu àmbit d’actuació.
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar entre l’ajuntament de Santa Bàrbara i
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament en
relació amb el projecte de servei comunitari.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat
de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions
públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al municipi.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar entre l’ajuntament de
Santa Bàrbara i l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament en relació amb el projecte de servei comunitari.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
conveni aprovat.
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8. Peticions varies.
a) N. G. S.
Atesa la petició presentada per la Sra. N. G. S., en la que exposa que va inscriure a la
seva filla, I. T. G., al Casal d’estiu “Els Ballarics”, que organitza aquest Ajuntament, i que
va fer el corresponent pagament de la inscripció per import de 25,00 €.
Atès que no podrà compatibilitzar–ho amb el curs de twirling que comença el mateix dia,
per la qual cosa sol·licita la devolució de l’import de la inscripció.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. La devolució de 25,00 €, corresponents a la inscripció al Casal d’estiu “Els
Ballarics”.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
b) M. C. G.
Atès que el Sr. M. C. G. va pagar les taxes municipals corresponents a l’ocupació de la
sala gran de l’Smartcentre el proper dia 09 de setembre de 2017 per a la realització d’una
cerimònia de casament civil.
Atenent que l’ocupació esmentada no es va dur a terme, sol·licita la devolució de l’import
de les taxes ingressades.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La devolució dels ingressos indeguts per l’ocupació de la sala gran de
l’Smartcentre per un import de 240,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
9. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, segona certificació de les obres “Arranjament del carrer
Aragó”.
Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Aragó”, presentada per la
direcció de l’obra, per un import de setanta-vuit mil vuitanta-un euros amb dinou cèntims
(78.081,19 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Aragó”, per un
import de 78.081,19 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Servidel,
SLU.

b) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentat per la Sra. J. P. Ll., en la que sol·licita l’aprovació de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la documentació aportada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de J. P. Ll.,
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a Serveis Socials.
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c)

Sol·licitud ingrés al Centre Obert “L’Oliveta”
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 7 de setembre de 2006
el Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre Obert “l’Oliveta”.
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió serà aprovada per
l’Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'Alcalde de data 18 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuaris/àries del Centre Obert “L’Oliveta”, durant el curs 2017/2018,
amb efectes del dia 18 de setembre de 2017 amb un horari d’assistència de les 17:00 a les
19:30 hores, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al present.
SEGON. Admetre com a usuaris/àries del Centre Obert “L’Oliveta”, durant el curs 2017/2018,
amb efectes del dia 18 de setembre de 2017 amb un horari d’assistència de les 17:00 a les
19:30 hores, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al present.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”.

d) Baixa rebuts erronis i liquidació directa
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2017 s’ha constat
l’existència d’un error en la titularitat dels següents rebuts:
Número fix: 140-100-140102003061 a nom de BUILDINGCENTER, SAU
Número fix: 140-100-140102002940 a nom de ITRADING PLATINUM, SL
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis de l’exercici 2017 corresponent a la taxa per
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana:
Número fix: 140-100-140102003061
Número fix: 140-100-140102002940
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2017, de l‘immoble situat
al carrer Rector de Vallfogona núm. 23 Esc. D baixos 1a., d’aquest municipi de Santa
Bàrbara, a nom de la mercantil ITRADING PLATINUM, SL.
TERCER. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2017, de l‘immoble situat
al carrer Rector de Vallfogona núm. 25 Esc. C baixos 1a., d’aquest municipi de Santa
Bàrbara, a nom de la mercantil LA PLANA DE SANTA BÀRBARA, SL.
QUART. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
e)

Aprovació, si s’escau, Gratificacions col·laboradors audiovisuals
Presentada la proposta pel Sr. Regidor de Cultura, de les gratificacions per als
col·laboradors en la sala d’aparells audiovisuals de l’Smartcentre, durant el període de
gener de 2017 a juliol de 2017.
Atès que durant els darrers any es bé gratificant als col·laboradors per aquesta tasca,
La Junta de Govern Local, per una es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la concessió de gratificacions a la col·laboradora següent:
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R. B. C.,

27,00 h.

a

5,00 €

135,00 €

SEGON. Donar trasllat del present acord a la col·laboradora esmentada i a intervenció de
fons.
f)

Aprovació, si s’escau, vacances personal de l’ajuntament
Atès que per acord de la Junta de Govern Local es van aprovar els períodes de vacances
sol·licitades per la plantilla dels treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració
efectuada per la Regidoria de Personal.
Atenent que diversos treballadors han presentat recurs degut a errors en els períodes
aprovats
Atès que per part de la Regidoria de Personal d’aquest Ajuntament s’han valorat les
rectificacions proposades i tenint en compte les necessitats de cada departament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Rectificar els períodes de vacances sol·licitades per la plantilla dels treballadors
d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració efectuada per la Regidoria de Personal i
que consta a l’expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest
Ajuntament que han presentat recurs.

g) Aprovació, si s’escau, adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al projecte
“Montsià Actiu 2017-2018”.
Atès que en data 16 de març de 2016, les entitats locals de la comarca, empreses
privades i la comunitat educativa van signar l’Acord Territorial per a la Reactivació
Econòmica i l’Ocupació. Aquest Acord és un compromís de cooperació de les entitats per
impulsar conjuntament una estratègia territorial innovadora i un nou model de governança
de les polítiques de desenvolupament econòmic.
Atès que el 7 d’abril de 2017, es va presentar l’Estratègia territorial Montsià 2026 fruit d’un
procés de participació ciutadana la qual s’articula a través de 10 línies estratègiques i 50
programes per tal d’aconseguir els següents objectius:
a)

Augmentar l’ocupabilitat, facilitar la transició al treball i promoure l’ocupació decent
a la comarcal de Montsià.

b)

Promoure un teixit empresarial diversificat, dinamitzador dels recursos endògens,
inclusiu amb les persones, impulsant el treball decent i el respecte al medi.

c)

Fer del territori un espai educador en les seves diferents dimensions humanes,
que inclogui l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat
educativa, acordada i consensuada pels actors de l’acord territorial.

D’acord amb la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als
Programes de suport al desenvolupament local projecte “Treball a les 7 comarques” a
través del projecte Montsià Actiu es sol·liciten les següents accions encaminades
aconseguir els objectius de l’estratègia Montsià 2026.
PROGRAMA 1. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, TÈCNIC I DE SUPORT
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AL PROJECTE
 Personal tècnic i de suport
PROGRAMA 2. FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL












Assistència tècnica per a consolidar la concertació territorial al Montsià
Fòrum del Talent 2018
Seminari màrqueting digital i comunicació per empreses
Programa d'acompanyament tècnic en la implantació de l'estratègia digital i venda
online
Seminari Comercialització de productes artesanals
Programa d'acompanyament i dinamització sectorial al moble i cadena de valor
Programa d'acompanyament a l'activitat econòmica
Intercanvi d'experiències pla de polígons
Seminari pesca artesanal i angula
Comunicació del projecte Montià Actiu
Assistència tècnica per a la capacitació dels:
o Dispositiu d’atenció a les persones (DAP)
o Dispositiu d’atenció a les empreses (DAE)

PROGRAMA 4. PROGRAMES ESPECÍFICS DE CARÀCTER EXPERIMENTAL I
INNOVADOR PER AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS
AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ
 Dispositiu d’inserció sociolaboral ACTIVA’T
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al projecte “Montsià Actiu 20172018”
SEGON. Nomenar com a tècnic per a participar en al xarxa tècnica del projecte al Sr.
Eduard Roldan Ventura.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris
per a l’efectivitat dels presents acords.
QUART. Traslladar del present acord al Consell Comarcal del Montsià.
10. Torn obert de paraula.
No n’hi ha.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint hores
de tot el tractat jo la Secretàriaacctal.
Vist i plau
L’Alcalde,
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